
מכתבים
ופלסטין ישראל
 כוח של באמצעים שימוש מתכננת ישראל

שאמצ יתכן לערבים. ניגשת כשהיא צבאי,
 אבל המצב, לשיפור זמנית, יעזרו, אלה עים

לה עשוי וזה במדינה, יתנקמו הם לבסוף
להשמדתה. ביא

 הגיונית, היא אבנרי אורי של תוכניתו
 עבור היחידה הבטוחה הדרך וגם מעשית
 יכולים לא איש מיליון וחצי שניים ישראל.
 וכל ערבים מיליון מאה נגד לעד לעמוד

ממשלות־העולם.
הטובה! במלאכה איפוא, המשיכו,

חנוכה, ם. נ. ד״ר
ארצות־הברית אילינוי,

והספרים דיין
 שדיין לטעון אבנרי אורי יכול כיצד

 מצולמת הוכחה ישנה בספרים? קורא אינו
היה עת ,1939ב־ לפחות הדבר: כן שלא

דיין ורות משה
 ברור לא — בספר דיין קרא נוטר,
רות. אשתו, של בחברתה — איזה

שכן בנדון, אותו שישמיצו ידע כנראה
המאורע. את להנציח דאג

חיפה לישרוב, אברהם

נוחרת? תל־אבים האם
 ועד־תושבים, יוקם בפשטות: מציע אני

— כלומר ״ויג׳ילנטס״, בצורה שיפעל
הציבוריים. שומרי־הצדק־והחופש

 גם יוכל כזה ועד
נגד הפגנות לארגן

סגי בעניין העירייה,
 רדינג חיי־לילה, רת

ועוד.
עזריה, שאול

 תל־אביב
 ממיודעיהן איני

דייוזיס, הגברת של
הדיסקו־ ושאר סגל,

מנהלות.
שב כיוון אבל

גם תל־אביב עירייה
עובדים■ לא בלילה

אם, לאיש נפריע לא
 02.00 בשעה הקרוב, השבת ביום נגיד,

 את ימצאו ״הסוגרים״, בוא עם בבוקר,
 על יושביהם, ואת - נעולים הדיסקוטקים

 בניין־העירייה, ליד בריאות, תיזמורות כמה
 ופית־ ספונטאני באופן כמובן, עברו, לשם

שמח. לעשות כדי אומי,
מצלמו את שם למצוא היה אפשר כן
 כמובן שנזדמנו כתבי־החוץ, של תיהם

 הדי־ ,הצנועה לדעתי — למקום במיקרה
 תל־ את יצילו כזו פעולה של הצחוק

מסוגריה. אביב
קצינצ׳יק, אותו לעצמו יקנה שם ואיזה

כזאת? הפגנת־לילה באלות לפזר ינסה אם
נתניה פז, יורם

עזריה

■8(0111

■

̂־ © 869• זז3}6̂ ***יי׳ *0ז 801*6*16? יז1זנ0 '01011״ ־

 מג׳יק, דיאולן פולגת אריגי עם
 המיוחד האופנתי האריג
המיוחד. הטעם בעלות לנשים

ובגמר, באיכות מושלם
האופנה. וגווני דוגמאות במבחר נפלא
 דורשים אינם מו(יק דיאולן פולגת אריגי

לב. תשומת מושכים אך לב, תשומת

 בבד בד
האופנה □1נ

.625581 טל. ,37 בנימין נחלת רח׳ תל-אביב, בע״מ, הברמן את הניג על־ידי משווק

לירו שיירות־השבת כשעדכנו בזמנו,
 המשתתפים בין ראיתי לא ולאשדוד, שלים

 — בחיי־הלילה הגדולים מהמבלים מישהו
 לאחרים, מלאכת־ההפגנה את השאירו הם

הצד. מן ועמדו
שה כשקראתי שימחה, מרוב קפצתי לכן
שלנו הגבוהה לחברה עכשיו עושים דתיים
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